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Łukasz Kapczyński
„Najtrudniejszym zadaniem w 2020 roku na pewno będzie moderni-

zacja oczyszczalni ścieków. Dalej będziemy modernizować drogi, 
a będę rekomendował ulice – Parkową i Ogrodową w Glinojec-
ku. Będziemy sukcesywnie także remontować pozostałe drogi na

terenie gminy. Pamiętając o drogach powiatowych, jesteś-
my otwarci na współpracę i mamy wolę wsparcia fi nanso-
wego tych dróg. Perspektywa sięga dalej, mam nadzieję, 
że w końcu przejmiemy rów za osiedlem, co w kolej-
nych latach pozwoli nam przygotować dokumentację 
i wybudowanie ulicy Spokojnej. Ważnym zadaniem na 
przyszłość wydaje się także wybudowanie targowiska 

z prawdziwego zdarzenia. W tym roku złożyliśmy wnio-
sek o dofi nansowanie tego zadania. Na pewno do remon-

tu jest hala sportowa w Glinojecku, czy wykonamy go w kolej-
nym roku zależy od środków, ale jestem w tej kwestii umiarkowanym 

optymistą”. 

Wykonawca przejął plac budowy
W gminie Glinojeck rozpoczyna się modernizacja oczyszczalni ścieków znajdu-
jącej się w miejscowości Stary Garwarz. W drodze przetargu nieograniczonego 
wyłoniona została fi rma FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa, która 
wykona zadanie do września 2021 roku. Koszt inwestycji to blisko 5 mln zł. 

Firma, jako jedyna przystąpiła do postępowa-
nia przetargowego, ogłoszonego przez gminę 
Glinojeck i zaproponowała kwotę 4 890 480 zł. 
Warto podkreślić, że inwestycja będzie reali-
zowana w formule zaprojektuj i wybuduj! Na 
wykonanie dokumentacji projektowej FPW 

PAP-BUD ma 7 miesięcy. Do września 2021 
roku wykonane zostaną natomiast roboty bu-
dowlane. Ponadto, fi rma zapewni 60 miesięcz-
ny okres gwarancji na wykonaną inwestycję.

Więcej str. 6

Kolejne kolektory na budynkach 
w Glinojecku 
Gmina Glinojeck realizuje w br. projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych 
źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra 
Górna i Gminy Strzegowo”. 
W 2020 r. zamontowanych zostanie 85 zesta-
wów kolektorów słonecznych, w tym: 84 szt. 
na budynkach mieszkalnych i 1 zestaw ok. 
80 szt. kolektorów słonecznych na budynku 
użyteczności publicznej – kotłowni osiedlowej 

oraz 4 sztuki pomp ciepła do c.w.u. w budyn-
kach mieszkalnych. 

Więcej str. 7



2 styczeń – luty Wieści Glinojecka

Dyżur Dziennikarski
W każdy poniedziałek, w godzinach 9.00-15.00, Barbara Tokarska-Wójciak – redaktor naczelna „Wieści Glinojecka”

zaprasza na dyżur dziennikarski, który odbywa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku. 

O G Ł O S Z E N I A
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck 

Łukasz Kapczyński 
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8.00 do 11.00

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Sikorski 

przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.00 do 16.00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Stanisław Zubelewicz
przyjmuje interesantów w środy od 9.00 do 11.00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Gontarski

przyjmuje interesantów we wtorki od 14.30 do 16.00
Awarie gminnego Internetu

prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 696 702 113
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Rada Miejska w Glinojecku przyjęła budżet na 2020 rok 
Najważniejszym punktem piętnastej sesji Rady Miejskiej w Glinojecku, która odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy 19 grudnia 2019 

roku, było głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. Rada, która obradowała w czternastoosobowym składzie przyjęła budżet 
jednogłośnie. 
Pierwszą uchwałą podjętą podczas grudnio-
wej sesji było przyjęcie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Glinojeck. Następnie radni 
przystąpili do omówienia uchwały budżetowej. 
Pozytywną opinię o przedstawionym budże-
cie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie oraz Komisja Planu, Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej.

Dyskusja

towarzysząca budżetowi dotyczyła: zbyt ma-
łej współpracy z samorządem powiatowym w 

kwestii remontów dróg (radny Dariusz Lewan-
dowski); fi nansowania gospodarki odpadami 
(wiceprzewodniczący Andrzej Gontarski) i roz-
bieżności w liczbach zapisanych w budżecie 
(wiceprzewodniczący Stanisław Zubelewicz). 
Burmistrz Łukasz Kapczyński odpowiadając 
na pytania stwierdził, że gmina jest nastawio-
na na współpracę z powiatem, jak i z samorzą-
dem wojewódzkim. Dodał też, iż nigdy nie było 
takiej sytuacji, że gmina Glinojeck nie chciała 
zrealizować jakiegokolwiek przedsięwzięcia, 
które wymagałoby jego współfi nansowania. 
Dopiero jednak po rozstrzygnięciu wniosków 

powiatu o dofi nansowania zewnętrzne dróg 
będzie wiadomo, jaka jest możliwość dofi -
nansowania projektów przez gminę Glinojeck. 
Burmistrz kolejno odniósł się do realizacji fun-
duszu sołeckiego i poinformował, że będzie on 
również realizowany w kolejnym roku, ale we 
wcześniejszych miesiącach niż dotychczas. 
Z kolei skarbnik Celina Czerska poinformowa-
ła, że wszystkie uwagi radnego S. Zubelewi-
cza odnoszące się do liczb w budżecie zostały 
uwzględnione.

BTW 

Odwołanie skarbnika
Z końcem stycznia 2020 roku Celina Czerska przeszła na 
emeryturę. Na wniosek burmistrza uchwała odwołująca 
skarbnika została przyjęta przez radnych.

Podczas nadzwyczajnej sesji RM powołano skarbnika gminy (C. Czerska –
pierwsza z prawej)

Zapytania i wolne wnioski zgłoszone przez radnych dotyczyły: kontroli 
Komisji Rewizyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Glinojecku (radna 
Małgorzata Iwańska); wzmożonego transportu drogą powiatową z Ości-
słowa do Sulerzyża i widocznych zniszczeń nawierzchni tej drogi (radna 
Bożena Banasiak) ; braku odpowiedzi ze strony starosty ciechanowskie-
go na pismo, w sprawie dokończenia przebudowy ulicy Wojska Polskie-
go, która nie jest dokończona, mimo przekazanych pieniędzy na ten cel 
(przewodniczący Grzegorz Sikorski). Antoni Strzembeczny – pracownik 
Urzędu Miasta i Gminy odpowiadając na interpelację dotyczącą drogi 
Ościsłowo-Sulerzyż, poinformował, że wzmożony ruch samochodów 
ciężarowych ma związek z budową drogi E-7 i, że na podstawie po-
rozumienia, przewoźnicy będą zmuszeni do naprawy zniszczonej na-
wierzchni;
Na zakończenie sesji Grzegorz Sikorski – przewodniczący Rady Miej-
skiej złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne i za-
prosił na drobny poczęstunek.
Relację z grudniowych obrad można obejrzeć pod adresem: https://
www.youtube.com/watch?v=Kt2hJXZDjhg

Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej
Nr XV/97/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gli-

nojeck;
 Nr XV/98/2019 Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2020 rok,
 Nr XV/99/2019 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Glinojeck;
 Nr XV/100/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glino-

jeck na 2019 rok; 
 Nr XV/101/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Glino-

jeck;
 Nr XV/102/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy i Kon-

troli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 Nr XV/103/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-

gowego dróg gminnych;
 Nr XV/104/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w roku szkolnym 2019/2020.                                                    BTW

Ponowne powołanie C. Czerskiej 
na skarbnika miasta i gminy
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się 3 lutego br. Jej główny-
mi tematami były zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, budżetu 
gminy oraz powołanie skarbnika miasta i gminy. Po dyskusji dotyczącej 
powołania skarbnika, radni w głosowaniu (14 głosów – za i 1 – przeciw), 
przyjęli uchwałę. Została nim ponownie Celina Czerska, która została 
zatrudniona na najbliższe pół roku. W tym czasie, oprócz bieżącej pracy 
fi nansowej, zajmie się przygotowaniem swojej następczyni na stanowi-
sko skarbnika.

BTW 
Uchwały podjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Nr XV/105/2020 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Glino-

jeck; 
Nr XV/104/2020 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Glinojeck; 
Nr XV/107/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glino-

jeck na rok 2020.
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BTW: W 2019 roku wydał Pan książkę 
pt: „Znaleźć wyjście”. Zapytam kolo-
kwialnie… o czym jest książka?
RK: O obsesji, zemście, psychicznej de-
gradacji prowadzącej do zbrodni. To istne 
studium szaleństwa. Bohater, podejrzany 
o zabicie swego przyjaciela, zmuszony 
jest do ucieczki przed wymiarem sprawie-
dliwości, by oczyścić się z zarzutów. Sam 
jednak niewiele pamięta, więc nie jeste-
śmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, 
czy rzeczywiście nie stoi on za tym mor-
derstwem. Próbując znaleźć wyjście z tej 
sytuacji, trafi a do świata, który… nie ma 
prawa istnieć. Cała ta historia to totalny 
„mindfuck”. Nic nie jest tu takie, na jakie 
wygląda. Dysonans poznawczy pogłębia 
się w miarę rozwoju wydarzeń, by fi nalnie 
wywrócić wszystko do góry nogami. Jed-
nym z założeń tej książki było, by nikt nie 
był w stanie przewidzieć rozwiązania za-
gadki. Myślę, że udało się ten efekt osią-
gnąć.
Książka jest thrillerem, a jej akcja osa-
dzona jest w okolicach pomiędzy Cie-
chanowem a Glinojeckiem. Dlaczego 
wybrał Pan swoje miejsce urodzenia 
na miejsce wydarzeń?
Widzę tu niewykorzystany potencjał. Na 
palcach jednej ręki można policzyć hi-
storie, których akcja dzieje się w tych 
stronach. Warto byłoby przybliżyć czy-
telnikom nasz region, w miarę możliwo-
ści wypromować go. Inna sprawa, że 
prawdopodobnie gra tu też rolę zwykły 
sentyment i znajomość tych miejsc, co 
znacznie ułatwia opis wydarzeń. Łatwiej 
ubrać się w skórę bohatera i razem z nim 
przeżywać fabułę, gdy bohater jest stąd. 
Można się z nim utożsamić lub też nadać 
mu cechy kojarzone z osobami z rzeczy-
wistego otoczenia. Historia może stać się 
bardziej osobista, a co za tym idzie – bar-
dziej wiarygodna. 
Dlaczego pisze Pan kryminały?
Nie powiedziałbym, że piszę typowe, ra-
sowe kryminały. To bardziej thrillery z ele-
mentami kryminału. Zawsze uważałem, 
że thriller jest najdoskonalszą formą wy-
razu dla opisania grozy, strachu. Chodzi o 
strukturę całej historii – rosnące napięcie, 
klimat, nieoczywiste wątki, nieoczekiwane 
twisty i tak dalej. Do mnie to przemawia. 
Moje ulubione książki, czy fi lmy, to thrille-
ry. Uwielbiam się bać, ale nie potworów, 
makabrycznych zbrodni, tylko tego co 
nieznane, niedopowiedziane. 
Mówi Pan o sobie, że posiada niezwy-
kłą umiejętność przelewania na papier 
moich najmroczniejszych myśli. Ale 
dlaczego mroczne myśli?
Każdy takie ma. Życie każdego człowieka 
to nieustająca wewnętrzna walka między 

dobrem a złem. W naszej codzienności 
zazwyczaj uzewnętrznia się ta dobra stro-
na, co jest niezbędne do naszego funk-
cjonowania. Jest to coś w rodzaju spo-
łecznej umowy, wymogu ewolucyjnego. 
Sfera myśli jest jednak bardziej liberalna, 
tu nasza mroczna strona ma zdecydowa-
nie więcej do powiedzenia. Powiedzmy 
sobie szczerze – często komuś źle życzy-
my, często wyobrażamy sobie jak robimy 
coś, co nasza moralność uważa za nie-
pożądane. Niektórzy przenoszą te myśli 
do realnego świata i popełniają przestęp-
stwa. Ja zaś staram się im nadać fi zyczny 
kształt w postaci wypowiedzianej historii.
Jak Pan debiut literacki został przyjęty 
przez czytelników?
Tak jak brzmi tytuł jednego z rozdziałów: 
„Odpowiedź nie jest jednoznaczna”. Jeśli 
sukces mierzyć tylko opiniami i recenzja-
mi, ta książka to petarda. Średnia ocen 
8,4 na stronie lubimyczytac.pl, mnóstwo 
pochwał, określenia typu „genialny thril-
ler” wśród recenzentów, to wszystko każe 
być zadowolonym. Z drugiej strony po-
pularność, rozpoznawalność w skali kra-
ju mogłaby być zdecydowanie większa. 
Zbudowałem co prawda fundamenty, ale 
głównie w regionie. 
Będzie następna książka?
Mam nadzieję. Odpowiedź wynika bez-
pośrednio z poprzedniej odpowiedzi – 
trudno jest powiedzieć, czy popularność 
książki okaże się wystarczająca, by wy-
dawnictwo zdecydowało o inwestycji 
w kolejny tytuł. Bilans musi się zgadzać, 
a tą branżą kierują oczywiście zasady 
wolnego rynku. Nie zmienia to jednak 
faktu, że proces twórczy trwa. Tworzę 
obecnie zupełnie nową historię i mogę 
zdradzić, że jej akcja prawdopodobnie 
zostanie umieszczona głównie na terenie 
Glinojecka. Mam też pomysł na kontynu-
ację „Znaleźć Wyjście”, ale to w dalszej 
perspektywie. Czas pokaże, czy ujrzy 
światło dzienne.
Skąd u Pana pseudonim Lopez?
Geneza tego pseudonimu ginie w mro-
kach dziejów, bo jego początki sięgają 
lat wczesnej podstawówki. Najprawdopo-
dobniej ma on związek z byłym piłkarzem 
o tym nazwisku, znanym z powodu dużej 
szybkości. Ponieważ uwielbiałem grać w 
piłkę, byłem drobny i zwinny (choć wcale 
nie szybki), komuś się to skojarzyło. 
Zapowiadał Pan wydanie książki „Zna-
leźć wyjście” w formie e-book. Czy to 
już się stało?
Tak. E-book dostępny jest w sprzedaży 
od 12 grudnia. Zestawienie wszystkich 
platform oferujących książkę w tej formie 
można zobaczyć w porównywarce cen 
upolujebooka.pl

Czy przyjął Pan już członkostwo 
w Związku Literatów na Mazowszu 
i co by ono dla Pana znaczyło?
Jeszcze nie, ale poważnie to rozważam. 
Jako twórca z tego regionu, czuję się 
w pewnym sensie także ambasadorem tu-
tejszej kultury, więc członkostwo to samo 
w sobie wydaje się naturalne. Organizacja 
ta jest także reprezentantem interesów jej 
członków, co może być ważne choćby 
w przypadku negocjacji wydawniczych 
czy też promocji wydanych już publikacji.

Czego życzy sobie Pan w Nowym 
Roku?
Zawodowo – wydania drugiej książki. Pry-
watnie zaś niczego – wszystko już mam 

Dziękuję za rozmowę

Radosław Kowalski (ps. Lopez), ur. 
w 1983 w Ciechanowie. Mieszka w Gu-
mowie. Pochodzi z miejscowości Lipiny 
w gminie Glinojeck. Absolwent Liceum 
Ekonomicznego w ZS nr 2 w Ciechano-
wie, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w 
Ciechanowie (licencjat z ekonomii), obec-
nie pracownik Stacji Paliw w Glinojecku. 
Autor thrillera „Znaleźć Wyjście”, wyda-
nego w 2019 roku nakładem Wydawnic-
twa Novae Res. Publikuje także opowia-
dania i prowadzi bloga na stronie www.
radosławkowalski.pl. W swojej twórczości 
łączy elementy grozy charakterystyczne 
dla słynnych autorów jak Stephen King, 
Dennis Lehane z fi lmowymi obrazami 
Lyncha, Scorsese oraz różnymi teoriami 
z pogranicza nauki. Mindfuck to słowo-
-klucz dla istoty jego pisania. W swoim 
życiorysie ma dwa epizody aktorskie w 
telewizyjnych paradokumentach. Prywat-
nie szczęśliwy mąż i ojciec. 

Każdy z nas ma mroczne myśli
z Radosławem Kowalskim – pisarzem, autorem książki „Znaleźć 
wyjście”, pochodzącym z Lipin koło Glinojecka rozmawia Barbara 
Tokarska-Wójciak
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SMS przypomni ci o terminie zapłaty podatków i opłat
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck informuje, że został wprowadzony sms-owy system informowania 
mieszkańców Gminy Glinojeck o terminie zapłaty podatków i opłat oraz ewentualnych zaległościach 
powstałych w wyniku ich nieopłacenia.

Budżet miasta i gminy Glinojeck na 2020 rok w liczbach
Budżet został przyjęty podczas sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2019 r. Dochody na 2020 rok – to kwota 
44 318 545,41 zł, a wydatki 48 598 545,41 zł. Wydatki majątkowe, czyli inaczej mówiąc – inwestycyjne to 
9 106 026,02 zł. Różnica między dochodami a wydatkami – 4 280 000 zł, zostanie pokryta przychodami po-
chodzącymi z emisji papierów wartościowych o wartości 3 380 000 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 900 000 zł. 

Inwestycje na 2020 rok, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego 

i odtworzeniem jezdni, chodników wraz z wyjazdami w ulicy Ogrodowej i Parkowej w Glinojecku, 
 przebudowa ulicy Bema wraz budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Glinojecku,
 rozbudowa drogi gminnej w Bielawach (wykup gruntów),
 wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej (Stary Garwarz),
 zagospodarowanie działki gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Ościsłowie wraz z dokumentacją (budowa parkingu),
 zagospodarowanie terenu pod park miejski (dokumentacja),
 budowa punktów świetlnych w Bielawach, Brodach Młockich, Lipinach i w Wólce Garwarskiej,
 przebudowa rowu w działce 876 w Glinojecku,
 zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół altany w m. Dreglin, 
 budowa placu zabaw na gruncie gminnym w m. Faustynowo,
 wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw w Glinojecku, 
 zagospodarowanie działki w Zalesiu (budowa altany), 
 zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją w m. Śródborze,
 przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Budy Rumockie,
 budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Kondrajec Szlachecki,
 zaadaptowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w świetlicy w m. Kowalewko-Szyjki,
 budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wraz z wznowieniem granic w m. Płaciszewo,
 przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w m. Wkra, Żeleźnia,
 budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Wola Młocka,
 urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i boisk) 

w m. Rumoka,
 zakup autobusu,
 zakup serwera do Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Glinojecku,
 zakup dwóch działek z przeznaczeniem połączenia z działką gminną w miejscowości Nowy Garwarz.

Inwestycje na 2020 rok, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 przebudowa ul. Młodzieżowej i Leśnej w Glinojecku, 
 modernizacja czyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz – 5 130 318,12 zł, wydatki na 2020 r. – 2 953 223.13 zł,
 rozbudowa budynku MGOPS pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej – dokumentacja,
 przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8 C w Glinojecku,
 przebudowa Szkół Podstawowych w Glinojecku i w Ościsłowie,
 zagospodarowanie terenu pod targowisko w Glinojecku.

Wydatki budżetowe w 2020 r.:
Oświata i wychowanie – 3 739 726,79 zł.
Pomoc społeczna – 2 777 161 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 666 292,04 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 906 030,51: 
 – 420 000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku,
 – 260 000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.
Fundusz Sołecki: wydatki bieżące – 44 648,28 zł i wydatki majątkowe – 125 282,23 zł.
Kultura fi zyczna – 1 097 139,69 zł – funkcjonowanie obiektów sportowych: boiska, lodowiska, realizacja zadań gmi-
ny z zakresu kultury fi zycznej oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. BTW

Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie 
swojego numeru telefonu komórkowego w 
bazie sms Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, 
będzie otrzymywać krótkie bezpłatne wiado-
mości tekstowe w formie sms przypominające 
o terminie płatności zobowiązań lub o wystą-
pieniu zaległości.

Druk oświadczenia do wypełnienia można po-
brać:
– w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck 

(sekretariat lub pokój nr 8),
– ze strony internetowej.

Podpisane oświadczenie należy przesłać na 
adres:
Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck 
lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu.

Red. 
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Początki

Świetlica Środowiskowa w Glinojecku zosta-
ła powołana do życia 15 września 1998 roku. 
Głównym celem, jaki wówczas stawiali sobie 
organizatorzy, było zapewnienie dzieciom w 
wieku od 7 do 14 lat możliwości spędzenia 
wolnego czasu i pomoc w odrabianiu lekcji. 
Dzieci miały też możliwość rozwijania swoich 
zdolności manualnych. Na początku Świe-
tlica zajmowała pomieszczenia w piwnicach 
Ośrodka Zdrowia, a nadzór merytoryczny 
sprawował wówczas dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury. W świetlicy zatrudnio-
ne były dwie osoby Barbara Mioduszewska 
i Dorota Lewicka.

Trzynaście lat później – 1 czerwca 2011 r., 
Świetlica Środowiskowa została przekształco-
na w Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
„PROMYK”, działające w strukturach Urzędu 
Miasta i Gminy Glinojeck. Trzeciego września 
2015 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy 
świetlicy, która obowiązuje do dzi-
siaj – Placówka Wsparcia Dzien-
nego „PROMYK”. Wraz ze zmianą 
nazwy, zmianie uległy też warunki 
socjalno-bytowe. Śmiało można 
powiedzieć, że teraz dzieci i ich 
opiekunowie mają bardzo dobre 
warunki do pracy. Pomieszczenia 
znajdują się na parterze w budyn-
ku Ośrodka Zdrowia w Glinojecku 
przy ul. Targowej 6. Prowadzi do 
nich osobne wejście. „PROMYK” 
działa od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 17.00.

Ważna jest terapia

W ramach Placówki Wsparcia 
Dziennego „PROMYK” prowadzo-
ne są zajęcia socjoterapeutyczne, 
których celem jest korygowanie 
zaburzonych zachowań, nauka 
konstruktywnego wyrażania emo-

cji i zajęcia plastyczne, które mają na celu po-
budzanie wrażliwości dzieci. W czasie pobytu 
w świetlicy, dzieci mają też możliwość odrobić 
lekcje, zjeść posiłek. Przychodzą tutaj dzieci z 
rodzin, które borykają się z różnymi dysfunk-
cjami. Nie zawsze jest to alkohol. Mogą to być 
problemy wychowawcze, problemy emocjo-
nalne, które mogą występować bez względu 
na status materialny rodziny. 

Dzieci czują się bezpiecznie

Kiedy dzieci przychodzą po lekcjach do świe-
tlicy czują się bezpiecznie. To taki czas na 
relaks psychiczny, tu nikt nie przepytuje, 

nie ocenia, nie krytykuje. Rozładowanie 
napięcia emocjonalnego sprawia, że po-
jawiają się oznaki głodu więc niespodzie-
wanie pojawiają się kanapki, przygotowa-
ne w tajemniczy sposób przez Panią Ba-
się i Panią Dorotę. Następnie rozpoczyna 
się odrabianie zadanych lekcji, a po nich 
zabawa i zajęcia socjoterapeutyczne. 
Także w czasie ferii zimowych i wakacji 
Ognisko jest otwarte dla chętnych. Zda-
niem wychowawców, byłoby wypełnione 
nawet w soboty i niedziele. 

Wychowawcy kochają 
dzieciaki, a dzieci opiekunów

W Placówce Wsparcia Dziennego „PRO-
MYK” na co dzień pracują: Barbara Mio-
duszewska, Dorota Kraśniewska i Le-
szek Wróblewski, który pełni funkcję kie-
rownika Placówki. To nie są zwyczajni 
opiekunowie. Dla dzieci są „ciociami”, a 
Pan Leszek często nazywany jest „dziad-
kiem”. Dla nich dzieci są najważniejsze.

Praca z grupą przez cały rok

Zasada pracy socjoterapeutycznej polega na 
tym, że z początkiem roku szkolnego prowa-
dzony jest nabór. Najczęściej jest to 23 dzie-
ci w wieku od 7 do 13 lat. Praca z nimi trwa 
przez cały rok. – Tylko wtedy można mówić o 
efektach – podkreśla socjoterapeuta Leszek 

Wróblewski. Niektóre dzieci otwierają się po 
jakimś czasie, wymagają więcej czasu i uwa-
gi, aby zaufać dorosłym i czuć się bezpiecznie 
– relacjonują wychowawczynie. Dzieci same 
ustalają zasady zachowania się w świetlicy i, 
bardzo ich przestrzegają. – Generalnie dzieci 
lubią określone normy i zasady, bo wtedy wie-
dzą jak się zachować i czują się bezpiecznie 
– mówią zgodnie moi rozmówcy. I, co ważne 
– podopieczni wiedzą, że ich problemy nie 
wyjdą poza świetlicę. Za dobre zachowanie są 
oczywiście nagradzani. Jest to wspólne spę-
dzanie np. nocy w świetlicy, gdzie bawią się 
w cyrk, plażę i inne zabawy, które sami wymy-

ślają. Jeżdżą też na wycieczki rowerowe, do 
leśniczówki. Przywożą stamtąd dużo skarbów 
lasu, które później wykorzystują do robienia 
prac plastycznych.

Teatr jest dobra metodą terapii 

Tak uważają wychowawcy z Gli-
nojecka. Przygotowywanie sce-
nek teatralnych np. Jasełek, Opo-
wieści Nocy Wigilijnej pozwala 
dzieciom na poczucie się akto-
rami, ale również na przełama-
nie się, pokazanie publiczności, 
poczucie, że jest się ważnym. 
Niespodzianką jest fakt, że pani 
Barbara Mioduszewska otrzymała 
Oskara z rąk burmistrza miasta 
za reżyserię przedstawienia Opo-
wieść Wigilijna. Dzieciaki obcho-
dzą różne wydarzenia, np. Dzień 
Uśmiechu, Dzień Życzliwości 
i inne. Podczas pobytu w placów-
ce podopieczni nie korzystają 
z komputera i telefonów komórko-
wych. I co ciekawe – sami prze-
strzegają tej zasady. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Promyk jest jak drugi dom….

Z wizytą w Placówce Wsparcia Dziennego „PROMYK” 
w Glinojecku

Cyrk, to nie tylko super zabawa, ale także 
zdobywanie umiejętności gimnastycznych

Karnawał, to czas beztroskiej zabawy

Zajęcia plastyczne zawsze sprawiają wiele radościZajęcia plastyczne zawsze sprawiają wiele radości
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KALENDARZKALENDARZ
IMPREZ IMPREZ 

W GLINOJECKUW GLINOJECKU
MARZEC 2020

TYM ŻYJE

3 i 5 MARCA, GODZ. 17.00
** Warsztaty jogi 

6 MARCA 
** Dzień Kobiet: 

Koncert Duetu Ewan 
oraz otwarcie
wystawy prac
Haliny Dobrzyńskiej

13 MARCA 

** Rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego 
„Najpiękniejsza 
Marzanna”

17 MARCA 
** Kino objazdowe 

w Glinojecku

17 MARCA 
** Uroczyste otwarcie 

Filii Bibliotecznej 
w Woli Młockiej  – 
budynek Szkoły 
Podstawowej w Woli 
Młockiej

18 – 19 MARCA
** Konkurs Piosenki 

Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Rechot”

BTW

W ramach zadania zaplanowano m.in.:

 adaptację istniejących zbiorników do oczyszczania na tymczasowy ciąg, na czas 
adaptacji oczyszczalni

 remont stalowych zbiorników
 remont pomostów komunikacyjnych
 wymianę instalacji technologicznej w zbiornikach oczyszczalni – rury, system napo-

wietrzający, koryta odpływowe, mieszadła, pompy osadu nadmiernego, armatura
 wymianę automatyki kontrolno-pomiarowej i sterującej pracą oczyszczalni ścieków
 demontaż istniejących urządzeń
 powtórny rozruch oczyszczalni.

Wykonawca przejął plac budowy
W gminie Glinojeck rozpoczyna się modernizacja oczyszczalni 
ścieków, znajdującej się w miejscowości Stary Garwarz. W drodze 
przetargu nieograniczonego, wyłoniona została fi rma FPW PAP-
-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa, która wykona zadanie do 
września 2021 roku. Koszt inwestycji to blisko 5 mln zł. 
Firma, jako jedyna przystąpiła do postępowania przetargowego, ogłoszonego przez 
gminę Glinojeck i zaproponowała kwotę 4 890 480 zł. Warto podkreślić, że inwesty-
cja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj! Na wykonanie dokumentacji 
projektowej FPW PAP-BUD ma 7 miesięcy. Do września 2021 roku wykonane zostaną 
natomiast roboty budowlane. Ponadto, fi rma zapewni 60 miesięczny okres gwarancji 
na wykonaną inwestycję. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz – po-
prawa infrastruktury – będzie realizowana w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
II Oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu”. Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”.

BTWBTW

Wydawałoby się, że oczyszczalnia wybudowana nieco ponad 
10 lat temu nie wymaga kolejnych inwestycji. Pamiętajmy jednak, 
że w ochronie środowiska to aż 10 lat! Zmieniają się technologie, 
wprowadzane są nowoczesne rozwiązania, a więc modernizacja 
oczyszczalni, jeśli ma być mowa o dobrze funkcjonującym sys-
temie – jest niezbędna. 

Obecna oczyszczalnia ścieków wymaga odnowy i unowocześnienia
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SAMORZĄD KALENDARZKALENDARZ
IMPREZ IMPREZ 

W GLINOJECKUW GLINOJECKU
KWIECIEŃ 2020

KWIECIEŃ

** Premiera sztuki 
„Imieniny pana 
dyrektora” w wykonaniu 
Teatru Amatorskiego 
z Glinojecka

** „Zwyczaje Wielkanocne 
na Mazowszu” - lekcja 
biblioteczna dla 
najmłodszych

** „Mistrz Pięknego 
Czytania 2019” – 
konkurs czytelniczy 
dla gminnych szkół 
podstawowych

25 KWIETNIA
** Msza Polowa 

upamiętniająca 
pomordowanych w Lesie 
w Ościsłowie

Ekologiczne źródła ciepła 
w gminie Glinojeck
Gmina Glinojeck realizuje w br. projekt pn. „Instalacja systemów 
odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy 
Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo". Spotkanie 
dla mieszkańców, którzy już wcześniej zadeklarowali udział w rea-
lizowanym programie odbyło się 5 lutego br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Dotyczyło przedstawienia aspektów organizacyj-
nych i fi nansowych, związanych z montażem zestawów kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła do c.w.u.

W 2019 r. na terenie miasta i gminy Glinojeck zostało zamontowanych 70 zestawów 
paneli fotowoltaicznych, w tym 68 szt. na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. na bu-
dynkach użyteczności publicznej. W 2020 r. montowanych będzie 85 zestawów kolek-
torów słonecznych (w tym: 84 szt. na budynkach mieszkalnych i 1 zestaw ok. 80 szt. 
kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej – kotłowni osiedlowej) 
oraz 4 sztuki pomp ciepła do c.w.u. w budynkach mieszkalnych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy – fi rmy SANITO Sp. z o.o., in-
spektor nadzoru, burmistrz miasta i gminy Glinojeck oraz pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Partnera wiodącego – 
Miasto Ciechanów i trzech partnerów – Gminę Glinojeck, Gminę 
Opinogóra Górna i Gminę Strzegowo – na podstawie podpisa-
nej umowy partnerskiej.

Projekt jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 
Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typu projektów: In-
frastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odna-
wialnych. 

Spotkanie informujące o instalacji paneli przyciagnęło dużą grupę mieszkańców gminy
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Zaadoptuj pieska pochodzącego 
z twojej gminy
W schronisku dla zwierząt w Radysach na Mazurach przebywa obecnie 
25 psów (stan na koniec stycznia 2020 r.), pochodzących z terenu miasta 
i gminy Glinojeck. Zostały tam skierowane na podstawie umowy samo-
rządu gminy ze schroniskiem. Jednak każdy z tych piesków może zna-
leźć dom i zostać adoptowanym. 
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pokój 
nr 19. Tam uzyskacie Państwo pełną informację o pieskach wraz ze zdjęciami. 
Miejmy nadzieję, że nowy rok także dla bezdomnych zwierzaków okaże się dobry i znajdą nowy dom.

BTW
Jeden z piesków, z gminy Glinojeck, który czeka na adopcję w schronisku

Stary Garwarz –

900 do 1700

900 do 1700

800 do 1500

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck informuje mieszkańców o przystąpieniu do sporządzenia 
projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kon-
drajec Szlachecki, gmina Glinojeck oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Glinojeck dla wybranych obszarów w rejonie ulic Płockiej, Ciechanowskiej, Mazowieckiej 
i Leśnej.
 Projekty planów zostaną opracowane w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Glinojecku uchwały 
w tej sprawie. Zainteresowani, mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Glinojecku.

Red.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck informuje mieszkańców, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, gmina Glinojeck przeprowadzi ewidencję zbiorników bezodpły-
wowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomo-
ściach położonych na terenie miasta i gminy.
Właściciele nieruchomości (nie podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej) proszeni są 
o wypełnienie druku zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub oczyszczalni ście-
ków i dostarczenie zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 19) lub do sołtysa w swojej miej-
scowości. Ponadto pracownicy UMiG będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz 
nieczystości ciekłych.

Red.
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„Nasz złoty proboszcz”

Drużyna Rzeźbiarzy z pucharem burmistrza 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck odbył się 2 lutego 2020 roku w Hali 
Sportowej w Glinojecku. Pierwszy gwizdek rozbrzmiał już o godzinie 9.00. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn: 
HOPA HOP, RZEŹBIARZE, PLEBANIA, OŚCISŁOWO, SZYJKAGO FIRE, GRANI, WKRA MALUŻYN. 

 „Mistrz Pięknego czytania” – konkurs czytelniczy dla szkół podsta-
wowych z gminy Glinojeck (kwiecień/maj)

 „Godzina W” — obchody Powstania Warszawskiego w 76 rocznicę 
wybuchu (1 sierpnia)

 „Cud nad Wisłą” — obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
 (15 sierpnia)
 „Poczytajki” — czytanie dzieciom w ramach akcji „Wakacje z Biblio-

teką Publiczną 2020”, akcja plenerowa (lipiec- sierpień)
 Narodowe Czytanie (wrzesień) 

 Noc Bibliotek (październik)
 IV Zaduszki Gminne (listopad)
 Spotkania autorskie; Spotkania z książką
 Warsztaty
 Konkursy
 Lekcje biblioteczne
 Zajęcia dydaktyczno-plastyczne
 Wydarzenia łączone będą z tematycznymi zabawami, konkursami 

i literaturą.

Imprezy kulturalne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku w 2020 roku

 28. Finał WOŚP
 Kabaret
 Zabawa karnawałowa dla dzieci
 Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rechot" (19 i 20 marca)
 Premiera sztuki Teatru Amatorskiego z Glinojecka „Imieniny pana 

dyrektora” (kwiecień)
 Msza Polowa w Ościsłowie (25 kwietnia)
 VII Spotkanie motocyklowe oraz Il Zlot Starych Samochodów „Kla-

syki w Glinojecku"' (23 maja)
 Dzień Dziecka (30 maja)
 Gminny Konkurs Recytatorsko-Teatralny „Male Bajanie" (czerwiec)
 Turniej Sołectw. Festyn „Wianki” (20 czerwca)

 Kram na kółkach kultury. Objazdowa impreza animacyjna dla dzieci. 
(lipiec – 5 imprez w miejscowościach gminnych) 

 objazdowy spektakl w namiocie cyrkowym „Lato w teatrze" (okres 
wakacyjny)

 Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy (29 sierpnia)
 Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora i Kół Gospodyń 

Wiejskich (18 września)
 Gminny Dzień Seniora ( październik)
 Koncert z okazji Święta Niepodległości (11 listopada) 
 Spotkania z Muzyką Religijną „Cecyliada” (22 listopada)
 Powitanie Nowego Roku (31 grudnia)
 Weekend z kulturą (raz w miesiącu). 

Imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kulturalny w Glinojecku w 2020 roku

Prawo gry w fi nału turnieju wywalczyły drużyny: RZEŹ-
BIARZE i SZYJKAGO FIRE. Mecz fi nałowy zakończył 
się zwycięstwem dla RZEŹBIARZY 2 : 1 

W turnieju drugą lokatę zajęła ekipa SZYJKAGO FIRE, a najniższy 
stopień podium przypadł drużynie GRANI. Wszystkie drużyny otrzyma-
ły z rąk Łukasza Kapczyńskiego burmistrza miasta i gminy Glinojeck 
dyplomy za udział w turnieju, a najlepsze zespoły także pamiątkowe 
puchary. Ponadto, przyznano wyróżnienia w dwóch kategoriach. Naj-
lepszym strzelcem turnieju zostało dwóch zawodników z taką samą ilo-
ścią zdobytych goli, bo aż czterech: Łukasz Przybyszewski z drużyny 
PLEBANIA i Jacek Pniewski z drużyny GRANI. Za najlepszego bramka-
rza uznano Kamila Leśniewskiego z drużyny RZEŹBIARZE.

Drużyny, w wyniku losowania zostały podzielone na 2 grupy.
Grupa A: Hopa Hop, Plebania, Szyjkago Fire, Wkra Malużyn
Grupa B: Grani, Rzeźbiarze, Ościsłowo
Zwycięzcy grup oraz drużyny z drugich miejsc awansowały do półfi -
nałów, gdzie walczyli o wyłonienie najlepszej ekipy. Z grupy A do fazy 
pucharowej awansowały drużyny Plebania i Szyjkago Fire, z grupy B 
zaś były to składy Grani i Rzeźbiarze.
Wyniki półfi nałów:

PLEBANIA – RZEŹBIARZE 1: 3
GRANI – SZYJKAGO FIRE 0: 0 (konkurs rzutów karnych 2:3)

Srebrna lokata w zawodach

Zwycieska drużyna turnieju

Zawody sędziowali: Marek Mikołajewski, Michał Matuszewski oraz Le-
szek Chyczewski. Wszystkim zawodnikom gratulujemy. Słowa podzię-
kowań za piękne kibicowanie należą się także wspaniałym kibicom. 

Red.

Trzecie miejsce w turnieju
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 Zabawa rozpoczęła się punktualnie o godz.19.00, tradycyjnym polone-
zem. W pierwszej parze zatańczyli – dyrektor szkoły Wiesław Mostowy 
i wychowawczyni klasy maturalnej Małgorzata Mikołajewska.
Gości powitali przedstawiciele tegorocznych maturzystów Natalia Mro-
zińska i Krzysztof Kraśnicki. Nie brakowało słów wdzięczności skiero-
wanych do dyrektora, wychowawczyni, nauczycieli oraz pracowników 
szkoły, władz samorządowych, rodziców, sponsorów i gości obecnych 
na balu.
Także w krótkich wypowiedziach dyrektora Wiesława Mostowego,  bur-
mistrza Łukasza Kapczyńskiego oraz wychowawczyni kl. III Małgorzaty 
Mikołajewskiej można było usłyszeć ważne słowa o istocie intensyw-
nej pracy jako gwarancji sukcesu, konieczności inwestowania w siebie, 
dbania o swój rozwój i dalszą edukację, oraz oczekiwanie, że zdobyte 

przez maturzystów – ambasadorów miasta – doświadczenie zaprocen-
tuje w przyszłości. W wystąpieniach nie zabrakło ciepłych słów i życzeń 
skierowanych do maturzystów – pomyślności i wysokich wyników na 
maturze.
Potem wszyscy, jak przystało na tę jedyną noc w życiu, w radosnych 
nastrojach bawili się do białego rana, przy akompaniamencie energe-
tycznego zespołu FEJS. Tego wieczoru, który na pewno na długo pozo-
stanie w pamięci młodych bohaterów balu, liczyła się przede wszystkim 
dobra zabawa i dobry humor. 
Pozostały do egzaminu czas maturzyści postanowili przeznaczyć na 
intensywną naukę. Trzymamy kciuki!

BTW
Foto: I LO w Glinojecku

Studniówka 2020 w LO w Glinojecku

Młodzież z Liceum bawiła się bajecznie
Bal Studniówkowy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta odbył się w sobotę 1 lutego br., w sali 
bankietowej OSP w Glinojecku. Na studniówce bawili się uczniowie  klasy trzeciej z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście. 
Wśród nich – Łukasz Kapczyński – burmistrz miasta i gminy Glinojeck. 

Zaproszenie
Zapraszamy na czwartkowe spotkanie pokoleniowe, dawnych mieszkańców miasta i gminy Glinojeck,

które odbędzie się 1 sierpnia 2020 roku w Glinojecku.
Wpisowe – 80 zł, należy kierować na adres organizatora:Jan Gadomski, 06-450 Glinojeck, ul. Fabryczna 2E/1.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 882 250 627. 

Ferie z M-GOKiem
Zajęcia plastyczne, w ramach których dzieci malowa-
ły na folii rośliny i zwierzęta wodne, a później swoje 
odbicia twarzy rozpoczęły cykl zajęć w ramach ferii 
zimowych 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Glinojecku przygotował dla najmłodszych i starszych 
mieszkańców także wiele innych atrakcji: wycieczkę 
do Warszawy, warsztaty szycia maskotek, występ ka-
baretu Rewers, seanse kinowe, warsztaty z Djingu, 
maraton Zumby, a na zakończenie Bal Karnawałowy. 
Wszyscy, pod okiem instruktorów bawili się bardzo do-
brze, a wrażenia pozostaną w pamięci uczestników na 
długi czas. 

Red.

Foto: M-GOK w Glinojecku 

Wycieczka do Warszawy sprawiła przyjemność 
wszystkim uczestnikom



Wieści Glinojecka styczeń – luty 11

„Biały Orlik” zlokalizowany jest przy ul. Parkowej 22 w Gli-
nojecku. Już w pierwszy weekend (otwarcie odbyło się 
18 stycznia br.) odwiedziło go 400, a później od 40 do 60 
osób dziennie. Tafl a lodowa przeżywała oblężenie szcze-
gólnie w weekendy. Lodowisko otwarte jest codziennie od 
godziny 16.00 do 20.00. Korzystają z niego nie tylko miesz-
kańcy miasta i gminy Glinojeck, ale także przyjezdni z Racią-
ża, Siemiątkowa czy Radzanowa.
Tafl a lodowa spełnia wszystkie wymagania lodowiska. Aby ją 
utrzymać, cały czas pracuje agregat. Na miejscu dostępna jest 
szatnia oraz łyżwy do wypożyczenia. Samorząd dla najmłod-
szych zakupił trzy fi gurki –  pingwiny, które ułatwiają poruszanie 
się na lodzie. Koszt ich wypożyczenia wynosi 3 zł. za godzinę.

Red.

Noc Sylwestrowa w GlinojeckuNoc Sylwestrowa w Glinojecku Jako jeden z nielicznych samorządów 
w regionie, gmina Glinojeck zorganizowa-
ła imprezę sylwestrową. W tę szczegól-
ną noc, na placu przed Urzędem Miasta 
i Gminy zebrali się mieszkańcy, aby powi-
tać Nowy Rok i złożyć sobie życzenia. Nie 
zabrakło pokazów w wykonaniu Teatru 
Ognia, a o północy pokazu fajerwerków. 

Red.

Ognisko muzyczne 
na dużej scenie
Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska 
Muzycznego, działającego przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Glinojecku odbył się 22 
stycznia br. Było uroczyście, kolorowo, a dzieci 
zaprezentowały się najpiękniej, jak tylko potrafi ły. 
Ognisko prowadzi Pani  Irena Tereszczenko.

Red.

   Góra Grosza w SP w Glinojecku

To już XX edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet 
w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo 
Nasz Dom. W tym roku w Glinojecku udało się ze-
brać 443,38 zł. Zbiórka trwała od 28 listopada 2019 r. 
do 2 stycznia br. Za pośrednictwem fundacji – pomoc 
płynie do dzieci, które z różnych powodów nie mogą 
wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. 
Nie ma jednej recepty na pomaganie. Uczniowie po-
stawili na wsparcie zebranymi pieniążkami. 

Red.

j Gó G k ji bi i

Glinojeck też ma lodowisko

LICZBA MIESIĄCA

443,38 zł 
 tyle udało się zabrać uczniom ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku podczas akcji „góra złota”

Figurki ułatwiające jazdę po lodzie cieszyły dzieci
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Działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rozpoczęły 
się w gminie, już kilka dni przed fi nałową niedzielą. W szkołach orga-
nizowane były zbiórki pieniędzy do puszek, uczniowie przygotowali 
słodkie kąciki z ciastami, kąciki kulinarne i kramy loteryjne. Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził 11 stycznia br. Bieg ph: Policz 
się z cukrzycą.
W najważniejszym dniu – 12 stycznia 2020 r., w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury, o godzinie 15.00 rozpoczął się koncert Finałowy 
WOŚP. Na scenie odbywały się liczne licytacje, 
które dostarczyły widowni wielu emocji. Najle-
piej sprzedał się lot widokowy helikopterem, 
ufundowany przez Adama Nowakowskiego, 
który osiągnął cenę 1300 zł. Podczas przerw 
w licytacjach, widzom czas umilały występy 
dzieci, młodzieży i dorosłych, działających w 
sekcjach artystycznych M-GOK. W głównym 
holu, czekały na wszystkich domowej robo-
ty smakowitości z babcinej kuchni, w postaci 
przekąsek i słodkości, przygotowane przez 
Kluby Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich, 

działające w gminie Glinojeck. Pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia badały 
ciśnienie krwi, saturację płuc i poziom cukru we krwi. Dzieci miały ma-
lowane buźki i można było sobie robić fotografi ę z wężem „Mańkiem”.  
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się także Kram Wielkiego Ser-
ducha, gdzie można było wylosować ciekawe upominki, a także zaku-
pić oryginalne przedmioty wykonane przez członków sekcji plastycznej 
i rękodzielniczej z M-GOK oraz ofi arowane przez uczestników imprezy. 
W ciągu całego dnia udało się zebrać do puszek i za pomocą terminala 

płatniczego 37.000 zł. Ze sprzedaży na Allegro 
uzyskaliśmy kwotę 13.554,15 zł, co dało razem 
50.554,15 zł!!!
Sztab WOŚP działający na terenie całej gminy 
Glinojeck skupiał 30 wolontariuszy, wśród któ-
rych byli przede wszystkim uczniowie wszyst-
kich szkół z terenu gminy Glinojeck.

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Glinojecku

Foto: M-GOK

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Glinojecku rekordowo!

To rekordowa kwota, jaką zebrali wolontariusze 
z Glinojecka podczas fi nału WOŚP 2020


